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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. verzoekt de Commissie om bij de uitwerking van de Europese respons bij rampen rekening te 
houden met de solidariteitsclausule en de desbetreffende uitvoeringsregelingen, die zo 
spoedig mogelijk moeten worden aangenomen en die garant staan voor een effectievere en 
coherentere respons bij rampen binnen de EU en daarbuiten;

2. benadrukt dat met de huidige coördinatie ad hoc niet kan worden gegarandeerd dat bij een 
ramp passende en toereikende hulp wordt geboden, en dat er ruimte is om de algehele 
effectiviteit van de hulpverlening te verbeteren en deze doelmatiger, gestroomlijnder en 
zichtbaarder te maken; is van mening dat er moet worden overgegaan op een proactief 
planningssysteem, met de opstelling van referentiescenario's voor de belangrijkste soorten 
rampen binnen de EU en daarbuiten, en dat moet worden vastgesteld welke middelen 
beschikbaar zijn en welke benodigd worden en voor welk doel zij gebruikt moeten worden; 
acht het ook belangrijk om tekortkomingen bij de middelen te identificeren en duidelijk te 
krijgen hoe de EU precies zou kunnen bijdragen aan de inspanningen van de lidstaten om 
hun paraatheid te verbeteren; is van mening dat door een effectievere benutting van de 
bestaande middelen extra financiële lasten en administratieve bureaucratie zullen worden 
vermeden, met name in de context van het regionaal en plaatselijk bestuur;

3. steunt het voorstel van de Commissie om een Europees noodhulpresponscapaciteit op te 
zetten, inclusief maatregelen om een meer voorspelbare beschikbaarheid van cruciale 
middelen van de lidstaten te garanderen, onder meer door een pool in te stellen van vooraf 
omschreven middelen die binnen een vooraf vastgestelde termijn beschikbaar zijn en worden 
ingezet op basis van een vrijwillige toezegging van de lidstaten om deze middelen op 
vrijwillige basis beschikbaar te stellen voor Europese noodhulpoperaties op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, zowel binnen de Unie als daarbuiten; is van mening dat op deze 
wijze en door hulp te verlenen aan mensen die te kampen hebben met natuurrampen, zoals 
grote branden, overstromingen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, cyclonen en tsunami's, 
maar ook met ongevallen op zee, olievlekken en nucleaire risico's, de EU-interventies een 
aanzienlijk grotere Europese meerwaarde krijgen;

4. roept de Commissie op te streven naar betrokkenheid van de EU wat betreft het beschikbaar 
stellen van middelen, capaciteiten en coördinatie bij rampen die binnen de EU plaatsvinden 
en die rechtstreeks van invloed zijn op haar burgers, en dus haar belastingbetalers;

5. herhaalt in dit verband zijn verzoek gebruik te maken van bestaande EU-middelen, zoals het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie; dringt er bij de Commissie op aan een nieuw 
voorstel in te dienen dat de flexibiliteit van het Solidariteitsfonds en de vereenvoudiging van 
zijn administratieve regels moet bevorderen, zonder af te dwalen van de oorspronkelijke 
doelstelling, namelijk het streven naar "snelle besluitvorming, waardoor specifieke financiële 
middelen kunnen worden vastgelegd en zo snel mogelijk beschikbaar gesteld worden"; is van 
mening dat dankzij een dergelijke vereenvoudiging van de administratieve regels de 
uitbetaling van middelen uit het Solidariteitsfonds sneller zou kunnen plaatsvinden, zodat de 
mensen die ze nodig hebben de gelden direct ontvangen;
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6. is van mening dat de nadruk vooral moet liggen op volledige en tijdige aanwending van de 
beschikbare financiële middelen en tevens op de vereenvoudiging van alle administratieve 
procedures voor de beschikbaarstelling ervan; is van mening dat er ook maatregelen nodig 
zijn om te waarborgen dat de humanitaire noodhulp snel aankomt bij de mensen die door een 
ramp zijn getroffen; 

7. wijst erop dat met het Verdrag van Lissabon het concept van territoriale cohesie is 
geïntroduceerd en de werkingssfeer van het subsidiariteitsbeginsel is uitgebreid naar de 
regionale en plaatselijke autoriteiten en dat in dat opzicht bij elke beoordeling van een 
Europese respons bij rampen rekening moet worden gehouden met de cruciale rol die deze 
autoriteiten spelen binnen de rampenbestrijdingscyclus, met name omdat in veel lidstaten de 
wetgevende bevoegdheid op lokaal of regionaal niveau wordt uitgeoefend; roept de 
Commissie op om met nieuwe, innovatieve benaderingen te komen met het oog op de directe 
ondersteuning van regionale en plaatselijke autoriteiten;

8. ondersteunt de inspanningen van de Commissie om vanaf het begin preventieaspecten op te 
nemen in de rampenresponsvoorzieningen; wijst er daarom op dat regionale en plaatselijke 
autoriteiten een uiterst belangrijke rol spelen bij de rampenpreventie, aangezien zij 
risicopreventiestrategieën op territoriaal niveau ten uitvoer brengen, o.a. bij gezamenlijke 
interventies met ploegen uit verschillende landen; 

9. wijst erop dat bepaalde gebieden, zoals kust-, eiland- en berggebieden, extreem kwetsbaar 
zijn vanwege hun geografische ligging, en roept ertoe op aan deze gebieden bijzondere 
aandacht te besteden;

10. is van mening dat een geïntegreerde, op alle gevaren gerichte benadering waarin een verband 
gelegd wordt tussen rampenpreventie (waartoe ook verzachtende en risicobeperkende 
maatregelen gerekend moeten worden), paraatheid, respons en herstel, de meest effectieve 
strategie vormt om met rampen om te gaan; is van mening dat preventie een van de meest 
effectieve methoden is om bescherming te bieden, omdat daarmee niet alleen de gevolgen en 
de impact van rampen worden verminderd, maar ook een besparing van financiële middelen 
mogelijk wordt; verzoekt in dit kader om meer voorlichting over rampenpreventie, 
investeringen in de preventie van rampen en klimaatverandering, een efficiënter 
preventiebeleid en adequate wetgeving inzake waterbeheer en doeltreffend risicobeheer 
alsmede zorgvuldig toezicht op de tenuitvoerlegging van de hoogwaterrichtlijn op regionaal 
en plaatselijk niveau, welke een centrale rol zal spelen bij de toekomstige rampenpreventie in 
gebieden die gevoelig zijn voor overstromingen;

11. is van mening dat er bijzondere aandacht moet uitgaan naar de ultraperifere regio's en de 
landen en gebieden overzee en naar de rol die hun geografische ligging kan spelen bij de 
hulpverlening aan nabijgelegen landen en bij de verdere verbetering van de Europese 
rampenrespons;

12. wijst op de beslissende rol van de regionale en plaatselijke autoriteiten, die immers in de 
frontlijn staan als rampen, en dan vooral grensoverschrijdende rampen, zich voordoen, en 
wier betrokkenheid daarbij de zichtbaarheid van de EU voor haar burgers kan vergroten; 
verzoekt de Commissie daarom erop toe te zien dat de lidstaten hun regionale en plaatselijke 
autoriteiten in een vroeg stadium betrekken bij de respons op rampen, waarbij wordt 
voortgebouwd op het meerlagig bestuursmodel zoals toegepast in cohesiebeleid, via een win-
win communicatiestrategie voor alle actoren die meewerken aan het responsmechanisme;
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13. benadrukt hoe belangrijk het is dat de EU sterk hecht aan de uitwisseling van beste praktijken 
en de ondersteuning van de door de lidstaten genomen maatregelen, vooral wanneer 
verscheidene lidstaten door eenzelfde ramp getroffen zijn; pleit daarom voor benutting van 
de waardevolle ervaring die in deze sector is opgedaan dankzij projecten die in het verleden 
zijn verwezenlijkt in het kader van het communautaire initiatief INTERREG;

14. is van mening dat een verdere benutting van de mogelijkheden die geboden worden in de 
context van de doelstelling "Europese Territoriale Samenwerking" van essentieel belang is; is 
er in dit verband van overtuigd dat de Europese groepering voor territoriale samenwerking 
(EGTC) een belangrijk instrument kan zijn voor verdere versterking van transnationale, 
grensoverschrijdende en interregionale samenwerking, zelfs met landen die geen lid van de 
EU zijn; ziet de ontwikkeling van de interregionale samenwerking over nationale grenzen 
heen als bewijs van de bijzonder belangrijke bijdrage die de regio's leveren als het gaat om 
snelle hulpverlening op het gebied van civiele bescherming; merkt op dat deze vruchtbare 
samenwerking ook heeft geleid tot de gemeenschappelijke doelstelling om de risico's in kaart 
te brengen en de mogelijke bedreigingen te beoordelen, en dat de EU hier een waardevolle en 
zichtbare bijdrage kan leveren aan een nog doeltreffendere en efficiëntere samenwerking, 
met name door de coördinatie te verbeteren;

15. merkt op dat de Europese regio's aan de grenzen van de EU getroffen kunnen worden door 
rampen die zich voordoen in regio's van derde landen, waarbij interventie nog moeilijker is; 
stelt voor dat er specifieke steunmaatregelen worden ontwikkeld voor deze regio's, en dat er 
speciale aandacht wordt besteed aan rampen die worden veroorzaakt door mensen of door 
bedrijfsongevallen, omdat die vragen om verschillende strategieën; 

16. wijst erop dat het in het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk van symbolische waarde en 
nuttig zou zijn die landen te ondersteunen die dergelijke activiteiten en organisaties willen 
promoten;

17. dringt aan op een globale communicatiestrategie, waarbij alle EU-instellingen en lidstaten 
moeten worden betrokken en waarin hun rol bij rampenpreventie en –beheer op de voorgrond 
wordt geplaatst, om de algehele zichtbaarheid van de Europese activiteiten te verbeteren.
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